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 دبیا  داستانی جنوب ایرانمثابة سوژه در ا سوژة غرب و غرب به
 )رویکردهاي تقابلی و تعاملی(

 
  * نفیسه مرادي

 آمزخنة  کنرم  بان و ا باات فا سیت  انشگاه الاهرا ) (  انز
  

 چکیده  
هام اصلی ا باات  اسنانی جنز  ايرانت پر اخنن به مسئلة غر  است.  مايه يكی ا    ون

ها  هام با  گانی پرتغالی نا هم ماال م و فعالاتها    ايران به قرن ما نخسنان حضز  غربی
 مان با برجسنه مدن مفهز  وطن  ها    ايران هم گر  ؛ اما مسئلة حضز  غربی    هرما برمی

فكران با  هام گزناگزن تز   مر   و  ومن     و ان مشروطه مز   تزجه قرا  گرفت. مزاجهه
عنزان نرا  پاشرفت و تردنت  گی به غر  بهاين مسئله    ا وا  مخنلف تا يخی ت اعم ا  مافن

عنزان هزينی مسنقل و  منشأ فسا  و انیطاط اخالقیت و نقد و تیلال آن به مثابة سناا با غر  به
. مزاجهه با سزژ  غر  و 4مز :  برساخنه     و ان مد ن ت به  و  سنة کلی تقسام می

با   ا تباط با آن و با تعريفِ ام نامناخنه که برام با انديشی    مناخت و بر سی پديده
عنزان سزژه که جايگاه غر   ا  . مزاجهه با غر  به2هزيت ايرانی ناا مند مناخت آن هسنام. 

کند و وضعات ابژ  قد ت )مرق که اينجا مقصز      مقا  کنشگرم و سزژ  قد ت تباان می
 هد.  بر سی قرا  میعنزان سزم  يگر  وتايیِ غالب ت مغلز  مز    ا  آن ايران است(  ا به

اين پژوهز با بر سی اين  و نزع مزاجهه    سه اثر  اسنانیِ مكنب جنز :  اسنان کزتاه 
( و  اسنان کزتاه 4013)پرويا مسجدمت  جايره(ت  اسنان بلند 4000)ناصر تقزايیت « آقاجزلز»

                                                                                                                  
 nafiseh.moradi@gmail.comنزيسند  مسئزل:  *

 43/0/4097تا يخ پذيرش:   44/7/4091تا يخ   يافت: 
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قد ت مثابة سزژ    هد که آنجا که غر  به ( نشان می4013)میرد ضا صفد مت « سااسنبز»
سناا و تأکاد بر ذاتی بز نِ  مطرح مده استت تنها پاامد آن تشديد و تثبات گفنران غر 

تزاند   وتايیِ غر  ت مرق بز ه؛    حالی که مزاجهه با سزژ  غر  و بر سی و تیلال آن می
وگز ماان مرق و غر  و   نهايت  سزم گفنران پسااسنعرا م با  کند و گفت مسارم  ا به
 يیِ تقابلیِ غر  ت مرق  ا    پی  امنه بامد.مكسننِ  وتا

 ت جنز .«آقاجزلز»ت جايرهت «سااسنبز»غر ت سزژهت  هاي كلیدي: واژه

 . مقدمه 9

هات بايد به  و ان باسنان و  ابطة ايران با  برام بر سی پاشانة ا تباط ايراناان با غربی
«  يگرمِ»اجهه با ها با گشت و نشان  ا  که مز تز انت  و  باسنان و  يگر خا جی

ام    جامعة ايرانی برام مزاجهه  گارم اپاسنره خا جی چگزنه    طزل  و ان به مكل
طز  خاص برخز   ايرانی    مقا  نرايند  مرق  با غر  و غربی منجر مده است. اما به

هام تقابلیِ مرق ت غر  و  با ا وپايی    جايگاه نرايند  غر  و   واقع تثباتِ  وتايی
قزل  غربی  يشه     و ان صفزيه  ا  . اين  و ان مقا ن با عصرم بز  که به مرقی ت

منظز  تأمان منافع قطب برتر ساخنه مد. پس  ت مرقِ خاالی به(01: 4094) ا وا   سعاد
ام که  گزنه  ا   و ان صفزيانت سفر ا وپاياان به ايران  وندم  و به افاايز يافت؛ به

 :1892) 4 ت بر مبنام نزمنة جز ج ناتانال کر ن4394ت  4344هام  فقط    فاصلة سال

ها ا   و بساا م ا  آن  مدا  و نظامی خا جی به ايران آمدند با  گانت سااست 492 ت(231
هايی ناا بر جام گذامنند. بر مبنام تیلال سادجزا   سفر خز  به ايران يا  امت

مد   ساخنه ات هزيت تا هها به ايران     اسنام تثب طباطبايیت افاايز سفرهام غربی
 غربی    آغا   و ان جديد ا وپا بز ه است:

پاز ا  اين ناا به اين کشز  سفر کر ه بز ند؛ اما با برآمدن صفزيان )مصا ف با  
ام نز به  هام ژ فی که چهره آغا   و ان جديد تا يخ غربی که با  گرگزنی

هام  جزيان و فرسنا ه مان بز (ت سفر سز اگرانت ماجرا  ا ت هم  مان می مغر 
ام نز منا   سااسی با آهنگی منابان ا امه پادا کر . آهنگ سفر با کشف قا ه

باشنرم پادا کر  و با اين کشفت قا   ا وپا به قد ت مسلط جهانی تبديل مد و ا  
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بايست هزيت و مخصات نزآيان خز   ا  اين حاثت اين قد ت مسلط جديد می
 و هت البنه جا با نگريسنن    آيانة مرق و     کر  و اين امر    آن منعان می

 (.413: 4031)طباطبايیت مد  پذير نری چالز با آن امكان

به اين ترتابت نخسنان برخز  هام غر  با مرقت ا  مزضع قد ت بز  با  ناايی 
اسرا آماا و نامناخنه.    آن  مانت آگاهی به چنان جايگاهیت حداقل    ماان مرقاانت 

و مزقعات سزژه ت ابژه    مزاجهة غر  ت مرق هرزا ه وجز   امنه و  وجز  ندامت
  با اننشا  4973پس ا  اين ناا وجز  خزاهد  امت؛ تا  مانی که ا وا   سعاد    سال 

مناسی و  به بر سی گفنران مرق« هام غربی ا  فرهنگ مرقی با نرايی»مقالة اننقا مِ 
و  وتايیِ تقابلیِ غر  ت مرق و ( Mark Milne, 2009: 594) پاامدهام آن پر اخت

حضز  هراشگی غر     مزضع قد ت برتر و فاعلات آن    مناسبات قد ت  ا مز   
اننقا  قرا   ا .    ايران نخسنان مزاجهة جدم و اثرگذا  با غر ت    نارة  و  سد  

 بز : نز  هم اتفاق افنا . نفزذ و تأثار غر     ايرانِ اين  و ه به  و ماز  منفاوت 
ويژه نفزذ اقنصا م بز  که باشنرِ با ا هام مهرم  ا تهديد کر ه  اولت نفزذ غر  به

تد يج تجا  و با  گانانِ پراکند  میلی  ا    قالب طبقة منزسط فرامیلی  و به
ويژه ترا  فكرم و  يكپا چه ساخت.  و ت برخز   و ا تباط با غر  به

بز  که  مانة  واج مفاهام و  ايدئزلزژيكی ا  طريق نها هام نزين آمز می
هام نز و مشاغل جديد  ا فراهم ساخت و طبقة منزسط  هام جديدت گرايز انديشه
 (. 11ت  11: 4092)آبراهاماانت وجز  آو    فكر به نا  طبقة  ومن ام جديدم به حرفه

ويژه ا  عصر مشروطه تأثار گذامت و هم ا باات  ا  آنچه هم بر تیزل ا باات به
گارم طبقة  برام نرز  خز  کر ت نفزذ فكرم غر  و نقز آن    مكلام  عرصه
نامه نزمنند يا  بز ند که  مان و نرايز  فكر بز . اين طبقه نخسنان ايراناانی  ومن
هام سااسی  ام( يا تبعادم فكران و تاجران مهاجر )آخزند ا هت طالبزف و مراغه  ومن

ز ند که بر اثرِ  و  ماندن ا  ايرانت به )مار احباب اصفهانی و مار اآقاخان کرمانی( ب
با نرايی  (.49: 4037)مارعابدينیت هام  يگر نائل مدند    ک ا باات و فرهنگ ملت

ها    ا باات  اسنانیِ ايران تا پاز ا   هة چهلت  هام ايراناان و غربی نخسنان مزاجهه
و فرهنگیِ  حكايت ا  مافنگی به غر   ا   که البنه با تزجه به اوضاع اجنراعی
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بسامان ايران    برابر جامعة منردن و پاشرفنة غربیِ آن  و گا ت  و  ا  ذهن ناست.  نا
فكرم و ا باات ايران )معر  اما ا  اوايل  هة چهل    اجنراعات فرهنگیت میافل  ومن

ويژه  اسنان(ت     ابطه با سزژ  غر  با نزعی چرخز گفنرانی مزاجهام. يكی ا   و به
 ت 4231ا  اثرگذا     اين چرخز گفنرانیت سادفخرالدين ما مان )نخسنان افر

و اسنا  تا يخ  انشگاه  4047ت  4041هام     سال طزفاننامة ا بی  (ت سر بار هفنه4001
مدا ان و منفكران ايرانی بز  که  ( بز . ما مان ا  نخسنان سااست4001ت 4029تهران )

خنگی و وا ا گی    برابر غر   ا کر  و خز با بر مناخت  قاقِ غر  تأکاد می
ت  4239پس ا  اوت بايد ا  ساداحرد فر يد )(. 39: 4030)بروجر مت نكزهاد  مدت می به

( نا  بر . فر يد فالسزفی ايرانی بز  که تیت تأثار هايدگر قرا   امت و فلسفة 4070
هام چهل و پنجاه مرسی    میافل فرهنگی و  ضدمد ن هايدگر  ا     هه

  گی(  ا برام باان  )غر  dysiplexiaکر . او واژ   كرم ايران ترويج میف  ومن
احرد ا  واژ  ابداعی فر يد  آل(. 471: 4090)وحدتت مفاهام ضدمد ن هايدگر ابداع کر  

کا کر م کامالً منفاوت ساخت و آن  ا میز  گفنرانِ اجنراعی ت سااسی آثا  خز  قرا  
بر مبنام آن نزمنه و  4004احرد    سال  آل  گیِغربا ا ؛ گفنرانی که  سالة معروف 

سا ِ پر اخننِ باز ا  قبل  مننشر مد. اين  ساله مز   اقبال قرا  گرفت و  مانه
فكران و تز   مر   به غر      اسنام تباان جايگاهِ تقابلی آن و احاام فرهنگ   ومن

نزيسدت  اليلی  ا  پرو  می ام که بر کنا  قانزن بزمی مد. میرد ضا تاجاک    مقدمه
هايی  مرا  :    وهلة نخستت میدو يت برام مز   اقبال قرا  گرفنن اين جريان برمی

بعد    به4914هام سااسی و آ ا م باان    ايران ا  اواسط  هة  که     مانة فعالات
هام نظا  اقندا گرا  ا  فكرانی که  فنا  و سااست وجز   امتت سبب مده بز   ومن

هام غارمسنقام برام مخالفت خز  با حكزمت  ها و مازه ندت جزيام  اهتاباد برنری
هام غربیت  سزمی    مقابله با قد ت هام جزامع جهان بامند.  و  اينكه مزفقات جنبز

منظز  ا امة  اه و اصرا  بر  فكران به خز  انگاا  نارومندم برام اين گروه ا   ومن
 (. 21: 4030پرو ت  )قانزنگفنرانشان فراهم کر ه بز  

احرد    فضام فرهنگی و  آل غربا گیِنزعی با اننشا   سالة  گفنرانی که به
احرد و  يگر نزيسندگان  اجنراعی ايرانِ  هة چهل تثبات مدت    آثا   اسنانی آل
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بعد نرز  کامل يافت؛ به طز م که بساا م ا  آثا   اسنانی اين  هه و  هام چهل به  هه
)جالل  نفرين  مان مان (ت 4004)فريدون هزيدات  قرنطانهله  مان هام پس ا  آنت ا جر  هه

 سااسنبز اسنان  و مجرزعه (4013)پرويا مسجدمت  جايره اسنان بلند ت (4001احردت  آل
هام مزاجهه و مبا  ه با غر   انست.  تزان مانافست ت  ا می(4013)میرد ضا صفد مت 

هام پس ا   غر      هة چهل و  هه    مزاجهه با 2سناا با وجز  غلبة گفنران غر 
آن    ايرانت    برخی آثا  اين  و ه ماهد تالش نزيسندگان برام مكسنن  وتايیِ 

سرت گفنران پسااسنعرا م  سناا و حرکت به مرق ت غر ت خروج ا  گفنران غر 
 هسنام.

 . مسئلة پژوهش 9 -9

يچة ا باات  اسنانی    اين پژوهزت مسئلة چگزنگیِ مزاجهة ايراناان با غر  ا    
 لال مزاجهة  نزيسان مكنب جنز  به جنز ِ ايران مز   تزجه قرا  گرفنه است.  اسنان

ها     ها     ندگی  و مره     و   اقامت غربی مسنقام خز  يا پد انشان با غربی
فا   و بنا   جنزبی  سبب مسئلة نفت و مزقعات اسنراتژيک خلاج جنز  کشز  )به

اند.    اين پژوهزت نیز   ها    ايران  امنه اص به حضز  غربیکشز (ت تزجهی خ
نزيسان مكنب جنز  تیلال و  ها  ا    سه اثر منفاوت ا  آثا   اسنان مزاجهه با غربی

ها گاهی    جايگاه سزژ  قد ت  ايم چگزنه غر      اسنان و نشان  ا ه  بر سی کر ه
آيد که     اسنام تشديد  وتايیِ  یگار  و  ابطة فرا ست ت فرو سنی پدپد م قرا  می

ام مز   تزجه و بیث  سزژه مثابة کند و گاه فقط به تقابلی مرق ت غر  عرل می
اند؛ هرچنان  نزيسندگان است که به ابعا  مخنلف حضز  آن    جنز  ايران پر اخنه

د و هايی    تزلا هام نرز      اسنانت چه پاامد ايم که هر کدا  ا  اين مازه باان کر ه
 اند.  هام اجنراعی    تعامل با غر   امنه با تزلاد کنز

 . پیشینة پژوهش2 -9

ها    ا باات  اسنانیت  و اثر      مانة کلی مز   پژوهزت با نرايی حضز  غربی
 پژوهشی مهم وجز   ا  :
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ها     اسنان ايرانی( نزمنة میرد ضا  )تصزير غر  و غربی    آينة ايرانیکنا  
  به  بان انگلاسی تزسط اننشا ات  انشگاه تگاا  مننشر 4990ه    سال پرو  ک قانزن

 ا ه و  ت با ترجرة مهدم نجف4030مد. ترجرة فا سی اين اثر نخسنان با     سال 
ام ا  میرد ضا تاجاکت ا  سزم نشر فرهنگ گفنران چاپ مد و پس ا  آن     مقدمه
اجاک تجديدچاپ مد. ت تزسط نشر تاسا با حذف مقدمة میرد ضا ت4092سال 

ها و  يگر  نامه هات نرايز هات سفرنامه کزمد ا  خالل برخی  اسنان نزيسند  اين اثر می
شت تصزيرم  ا که    طی  و ان ا  4011ت  4479مده    با    مانی  آثا  ا بیِ نزمنه

گفنة خز ت  غر  و غربی    ذهن ايراناان وجز   امنه استت به مخاطب نشان  هد و به
اين پرسز پاسخ  هد که مخصات غربیت و جزامع و تردن غربی    اين آثا   به

او نرزنة آما م خز   ا ا  ماان برخی آثا  (. 40: 4030پرو ت  )قانزنمزند  چگزنه ترسام می
 هد تصزيرم که  ها نشان می کند و با بر سی آن نزيسندگان برجسنه اننخا  می

ها به  اندت گاه نشان ا  مافنگی آن ها ا ائه  ا ه نزيسندگان معاصر ايران ا  غر  و غربی
ظنت و  غر   ا  ت گاهی نرز ا  سناا و  مرنی با آن است و گاهی ناا هرراه با سزء

هراسیِ ناخز آگاه جرعی ايراناان است و    هر حالت به مناخت  حاکی ا  باگانه
کند که برام بر سی  مز . نزيسنده خز  تأکاد می تر ايراناان ا  خز  ناا منجر می عراق

 آثا  نزيسندگان ا  چا چز  نظرم خاصی اسنفا ه نكر ه است.
ت (4011ت  4002) وانكاوم گفنران ا بی ايران  ها و تصزير غر  امپراتز م اسطز هکنا  

ت تزسط اننشا ات ققنز  مننشر مد. نزيسنده 4094 ا ه که    سال  نزمنة مجاد ا يب
ت ا  طريق 4011ت  4002هام  نگی گفنران ا بی    سالکاوم فره    اين کنا  به  وان

هات پر اخنه و نیز  با نرايی نامطلز   بر سی آثا  مهم )معر و  اسنان(    اين سال
مثابة ابژ  باگانهت    ا باات مد ن ايران  ا  )خز آگاهانه و ناخز آگاهانه( ا  غر ت به

ين آثا ت فضام نرا ين آثا  کاوم گفنران فرهنگی ا بر سی کر ه است. او ضرنِ  وان
هام کهن ايرانی    آن  ا ناا تیلال کر ه است. او  اين  و ه و نیز  با نرايی اسطز ه

مناسايی و باان تصاوير نامطلز  جرعی ا  باگانه و »ترين  سناو  اين اثر  ا  مهم
 هت  ا )ا يب اند  می« سناام    جهان فرهنگی ايران مد ن عناصر پنهان و آمكا  باگانه

4094 :224 .) 
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هام   لال نبز ِ  وش مشخصی    اننخا  نرزنه نكنة مهم اين است که    هر  و اثرت به
 هايی ا  انزاع مزاجهه با غر  ا  نظر  و  مانده است. مطالعاتیت گزنه

 هاي مطالعاتی  . نمونه3 -9

با    پژوهز حاضرت با تررکا بر ا باات  اسنانی جنز ت مزضزع مزاجهة ايراناان 
مثابة سزژه. برام ا ائة  ايم: سزژگی غر  و غر  به ها  ا ا   و منظر بر سی کر ه غربی

تر به واقعات اجنراعیت سه  اسنان  ا که سه خزانز  ام نا يک تر و نناجه تیلال  قاق
ايدئزلزژيک منفاوت و سه  يدگاه مخنلف  ا   با   مزضزع مزاجهه با غر     سه 

ا :  هام مطالعاتی پژوهز اننخا  کر ه عنزان نرزنه گذا ندت به نرايز می  هة منزالی به
و ( 4013)پرويا مسجدمت  جايرهت  اسنان بلند (4000)ناصر تقزايیت « آقاجزلز» اسنان کزتاه 
 (. 4013)میرد ضا صفد مت « سااسنبز» اسنان کزتاه 

 . روش پژوهش 4 -9

ا .  یلال گفنران اسنفا ه کر هها ا   وش کافیِ ت    پژوهز حاضرت برام تیلال  اسنان
هام تیلال گفنرانت ال   است ذکر کنم که هر جا مفهز  گفنران  با تزجه به تنزع  وش

ا . فزکز گفنران  ا  و تیلال گفنران آمدهت ا  منظر فزکز به اين مفاهام پر اخنه
 ا  اند که هره مباه به هم ناسنند و    کنا  هم گفنران  ها می ام ا  گاا ه مجرزعه
هات منظم و ساسنراتاک است و  باو  اوت مباهت و تفاوت ماان گاا ه  هند. به مكل می

تزان   يافت که  هام مشابه و منفاوت می نه تصا فی؛ و ا  طريق مقايسة  وابط گاا ه
هايی  ا    منن تزلاد کر ه و گفنران اصلی  ها و ابژه نظا  معنايی حاکم بر منن چه سزژه

بر اسا  اين نظرياتت منن هر سه  اسنان  ا (. Foucault, 1972: 36 - 39)منن چاست 
هام  يافنه به مخصات هام سزژه و ابژ  تخصاص تیلال کر ه و با تشخاص جايگاه

هات هارا می قد ت  ا    منن  اسنان  هام مننی و  وابط ماان آن  اسنان تزسط گاا ه
ا .    ا امة مقالهت به تباان اين   هيافنه و گفنران اصلی  اسنان  ا بر اين اسا  تعاان کر

هام مطالعاتی پژوهز بر اسا  آ ام  مطلب خزاهم پر اخت که تیلال گفنرانِ نرزنه
ها يا بر مبنام تقابل غر  ت مرق و ا ائة   هد گفنران اصلی اين  اسنان فزکز نشان می
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اين  سناا است يا بر مبنام گريا ا  چهر  غربی تزسط مرق و   واقع گفنرانی غر 
 سرت گفنران پسااسنعرا م.  تقابل و حرکت به

 . غرب در موقعی  سوژة قدر  2

ت آبا ان( 4024جاء نخسنان آثا  مننشرمد  ناصر تقزايی )منزلد « آقاجزلز» اسنان کزتاه 
مننشر و بعدها     آ شت    مجلة 4000   حز   هنر و ا باات است که    سال 

نژا  با او انجا   ا ه  ام که طالبی خز     مصاحبه مجالت گزناگزن با نشر مد. تقزايی
 گزيد:  استت    اين با ه می

ترين  کن فرهنگ ما  من کا    ا ا  ا باات مروع کر  ؛ به اين  لال که ا باات مهم
ام چندهاا ساله    تا يخ ما ]...[ اولان  اسنانی که نزمنمت يكی ا   بز ت با  يشه

اات معاصر است ]...[ کالً  وا  ه  اسنان کزتاه نزمنم. هام کزتاه ا ب بهنرين  اسنان
 ا    ا باات « کا گرم صنعنی»هام  احرد معنقد بز  که من اولان  اسنان جالل آل

هام سننی بز . اما  ا . پاز ا  من هرچه نزمنه مده بز ت   با   حرفه ايران نزمنه
 هام جنز  اتفاق هام صنعنی مثل مرکت نفت و با اندا هام من    میاط  اسنان

افنا  ]...[ من عامق ا باات بز   و هسنم و برايز مقا  باالترم نسبت به سانرا  می
هام  يگر  قائلم. اگر هم ا باات  ا کنا  گذامنم و به سانرا  وم آو   ت علت

 (. 20ت  24: 4092نژا ت   )طالبی امت 

   بند  لنگه است. نا  مهند  جزلاز   وايت  ندگی مر م اينالاايی به« آقاجزلز»
  هد:  آغا  مرح میماجرا  ا ا    اوم بعد و مز  می آغا   وايت پايانی ة اسنان با صین

تابد و بر  يزا   ها می آفنا  ا  بلندم با گارها که پايان آمد به ماشة  نگی پنجره
ها خز ماد  وم  ام که صبح کشد. تنها خانه هام  نگان کرانه می کا م اتاق گچ

هاست. مر     ندت خانة با گ  و به مادان با م بچه اش برق نری پنجره هام ماشه
اند ]...[    اين خانه بز  که آقام مهند  جزلاز  ها  ا با سنگ مكسنه هرة ماشه

ها پنجر  اتاق سرت  است  کر  که نشد يا نگذامنند. مب کم  امت  ندگی می کم
)تقزايیت     هم می  ا به  ومن بز  و گاه  ا وفريا   نی سكزت قبرسنانی خانه

4031 :04 .) 
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مز :     هران آغا   وايتت تقابل ماان مر   بند  و آقاجزلز تلزيیاً نشان  ا ه می
اند؛ هرچنان اِعرال قد ت احنرالی آقاجزلز  هام خانة او  ا با سنگ مكسنه مر   ماشه

تزان حد   ن میاش )هرسرش( بز هت ا  اما ه به  ا وفريا هام   بر  نی  ا که    خانه
هام   وايت نا  آقاجزلز است و ترا  خر ه   . مخصات اصلی  اسنانت مر م اينالاايی به
 گارند.   اسنان حزل مخصات و عرلكر  او مكل می

کند و بعد   اوم نخست  ندگی بزمی مر   بند  و طباعت  يبام آن  ا تزصاف می
 مدن مناده ت(بند  مر   تزسط آقاجزلز ةهام خان ام )مكسنه مدن ماشه با باان حا ثه

اما ه به عكسی که آقاجزلز مزقع  و آقاجزلز ةخان ا   نی گاه به گاه  ا وفريا  صدام
نا   لز  ا ت به  وايت  اسنان ا  لیظة و و   هام بند  به  فننز به يكی ا  پسربچه

لاز پر ا  .  لال و و  آقاجزلز ت که    آغا   اسنان مهند  جز آقاجزلز به بند  می
نظر  مز ؛ اما ا  عرلكر  او چنان به مز  ت به بند  لنگه مشخصاً باان نری ناماده می

 وم خانة  ام  وبه  نبال کسب منفعنی    بند  لنگه است. او ابندا خانه  سد که به می
کند و به مار احسن پاشنها   کنی( اجا ه می پاک مار احسن )صاحب کا گاه صدف
 هد؛ اما مار احسن ا  تر  اينكه مبا ا سرش  می مراکت و تأساس مرکت سهامی

ها با  مازه   و  که ا  آن طرف کزه کامازنی می پذير . بعد سراغ  اننده کاله برو ت نری
گار يا حرال با اندا  بز ندت سزا   خر ت کا گرها  ا که ماهی آو  ت کامازن او  ا می می

بر  که با  ياش معدنت  نانه میهام بس جزم گزگر  به کزهو کند و    جست کامازن می
مزند و به سر کا   گارها عصبانی می ها و ماهی باند؛ حرال پام سه نفر آساب می

هام مهند  جزلاز برام کسب   آمد و منفعت    بند   گر ند. تالش سابقشان برمی
 مز . لنگه با مكست مزاجه می

آ  به بند   الاا و ا   اه سد مهند  جزلاز که ا  اين نظر می تا هران جام  اسنان به 
آمده و ماندگا  مدهت مرق  ا ت که    اينجا مامل بند  لنگهت مزقعات جغرافاايی و 

تزاند آن  ا   اند که می ام می مز  ت ابژه و مر مان آن می اش مكانی آنت منابع طباعی
تیت هدايت و کننرل خز    آو   و ا  اين طريق به اهداف مالی مز   نظرش  ست 

. حضز  جزلاز    بند  لنگه و نزع  ابطة او با مر   بزمی بند ت    چا چز  يابد
مناسی يک ماز  غربی برام سلطه بر  مرق»گنجد؛  يرا  مناسی می گفنران مرق
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. ا  سزم (22: 4094)سعادت «  مانت تغاار ساخنا  آن و اِعرال قد ت بر آن است مشرق
 الااتی ناا حائا اهرات است.  يگر نزع مزاجهة مر   بزمی بند  با مر  اين

مزاجهة مر   بند  با جزلاز  و سزيه  ا  :  ويا ويی با تجد  و  ويا ويی با 
تجربة تجد     ايران تا يخی طزالنی  ا  ؛ اما بیث   با   تجد     معنام «.  يگرم»

گر  .    ايرانت  مد ن آن    ايران که    پازند با صنعت استت به  و ان قاجا  برمی
 کند:  ام يافت. عبا  ماالنی اين ابعا   ا چنان تزصاف می سئلة تجد  ابعا  پاچادهم

گرا بز ؛  ام آ ا  و  مزکراتاکت عرفی و عقل    ايران مرا  برخی ا  تجد ت جامعه
گروهی  يگر    لزام تجد ت سز اگر سلطة اسنعرا م بز ند؛ برخی هم ا  تجد  

تفناز افكا  و احاا  قاهرترش  ا  تر و  سنگاه باشنر نظا  مالااتی منظم
خزاسنند. به عبا ت  يگرت نااع معا ضان و منا يان تجد     ايران هرزا ه     می

 (.427: 4037)ساية مسئلة اسنعرا  صز ت پذيرفنه است 

   واقع تقابلی است که  ندگی « آقاجزلز»يک وجه تقابل ماان مرق ت غر      
   ا  . سابقة تقابل  ندگی مرقی با مد نانه ت سننی مر   بزمی با مد نانه و تجد

  و کنفرانس کازتز    ژاپن )پس ا  مكست ناوگان 4902میصزل غر  ت به سال 
گر  .    اين کنفرانست برام نخسنان با     يايی امريكا    بند  پرل تزسط ژاپن( برمی

ن پرسز    تزان بر مد نانه غلبه کر  و پس ا  آ اين مزضزع مطرح مد که چگزنه می
هايی برام آن    مرق و حنی    ماان برخی طبقات جزامع  اين با ه و پادا کر ن پاسخ

هام اصلی  اسنان ناا که  مايه يكی ا    ون .(Buruma, 2005: 1 - 3)غربی فراگار مد 
   پازند با گفنران اصلی  اسنان و تباان آن استت اما ه به مضرات  وم آو  ن به 

سناا  اسنان پازند خز  ه و     امع سننی است که با گفنران غر مظاهر مد ن    جز
واقع تقابل سنت ت مد نانه بر تقابل مرق )بند  لنگه( ت غر  )آقاجزلز( منطبق مده 

ها(  ها و فرسنا ن به آن سزم آ  است. آنچه فكر اين مغل آخر )عكس گرفنن ا   ن
مز ت و و    ينب و  خنر کدخدا میاندا   و منجر به آ ا   يدن   ا به ذهن آقاجزلز می

صنعت عكاسی به بند م  و افنا ه با مر مانی بزمی و سننی است.  ينب برام اينكه 
 ا  ؛ يعنی يكی ا   تر ا   خنر کدخدا بافندت بنزله  ا ا   وم صز تز برمی قشنگ

اش  گذا   و نناجه ء مد ن کنا  می مظاهر سننی و بزمی خز   ا    برابر يک می
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طز  تلزيیی  ات بعدم آن     اسنان است )ا  واج آقاجزلز با او و...(.   واقع بهاتفاق
 ويام؛  يرا اين مظاهر    تقابل با  ندگی بزمی و      اسنان با نفی مظاهر مد ن  وبه

وسالة يک  مزند. اين مظاهر به گارند و باعث تباهی آن می سننی مر   مرق قرا  می
مزند.  اند و    پازند با او هسنند و با او يكی  انسنه می غربی به خاک بند  آو  ه مده

 اهل غرقهام مكنب جنز  بساا  است؛ ا جرله  مانِ  هام اين ايده     اسنان نرزنه
مكانی به وسعت ناا ت مانند  اهلل بی ( و ناا بساا م ا  آثا  فنح4013پز ت  )منارو  وانی

 خابر غريب( و 4032)   يا ال  بی  ياسا(ت 4073) علااحضرت فرنگاس(ت 4019) هاچ
(4090 .) 

اما بُعد  يگر مزاجهة مر   بند  با مر  اينالاايیت مزاجهه با  يگرم است. کاترينا 
هام طر  فرهنگی  سناام و  يشة آن  ا اسطز ه تضا  با  يگرم  ا باگانه  0اسننز

  اند:  می
يگران با خز   ا ها تفاوت   مز  که انسان پديد  طر  باگانه ا  اين نامی می

کنند و اين پديده هنگامی    ذهن جرعی به اوج خز   نابهنجا م تلقی می
سان مكل گرفنه بامد.  هايی مبنی بر وجز  نژا هام غزل  سد که اسطز ه می

کنند؛ آن سزم  و خانه يا  نژا هايی که معرزالً    جام  يگر  ندگی می
سان   مده و به ناام مناخنههات    آن سر   ها و باابان   يات آن سزم کزه

 (. 24: 4030)اسننزت اند  مزجز ات کامالً واقعی و عانی وصف مده

 آغا  مد: 4004سا م غر  ا   هة     ايرانت فرايند  يگرم
ت مزا م با احسا ِ 4014تا  4004هام  فكران غارمذهبی ايران     هه  ومن

 و     برابر غر   وبه يگربز مان    برابر  ولتت با گزنة  ومی ا   يگربز  
ترت مشخصت خطرناک و  ومن بز ت  واسطه بز ند.    حالی که  يگربز ِ اول بی

آمد.  مرن يک  نظر می خطر و مبهم به ت بی ترت اننااعی  يگربز ِ  و   و  ست
نا   ولت نبز ؛ بلكه يک کلات  و  ست  مزجز يت مسلحت سرکزبگر و میدو  به

فكرانِ غارمذهبیت  ژيم  ر  بز . ا  آنجا که  ومننا  غ و نا ومن و اننااعی به
 انسنندت اين  و گزنة  يگربز   نا  غر  می ترم به ايران  ا امندا  مزجز يت با گ
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ام جدانشدنی باهم پازند يافت  گزنه نسبت به  ولت و نسبت به غر ت به
 (. 33: 4030)بروجر مت 

ن به مر   بزمی و کسب ت مر  اينالاايی هر قد  برام نا يک مد«آقاجزلز»   
مز  و ا  طرف  کندت به هران مااان ا  جانب مر   طر  می منفعت ا قِبل آنان تالش می

  يگر    پازند با قد ت میلیت کدخدات قرا   ا  . 
هات تكز  اند ا : آقاجزلزت کدخدات مر هات بچه عبا ت« آقاجزلز»هام مهم  مخصات

 وم اينالاايی( که مخصات اصلی  سر  ها. آقاجزلز )مر  و  ن )گدام کز  بند (
مز ؛ او   ست مانند عنصرم   اسنان استت ا  خا ج ا  بند ت ا   اه   يا وا   بند  می

يابد و هر عرلكر  او  است ا   ناايی  يگر که به بافت سننی و بزمی میاط بند   اه می
ن جامعة سننی مز  که اي به ايجا  تغااراتی    بافت سننی  ندگی مر   بند  منجر می

پذير . کنز آقاجزلز     اسنانت تیرالِ عناصر  ندگی مد ن به مر   بند   ها  ا نری آن
 مز :  مناسانه نامی می لنگه است. اين کنز ا  تفكرم    چا چز  گفنران مرق

مناسانهت  سناو   مرق و سهم آن    تزلاد علم و معرفتت     گفنران مرق
ا  ش و حقار  طز  کلی اين  سناو  ها جائی يا بی گر   و به عامدانه پنهان می

ماندگیِ مرق به تا يخِ غارمزلد آن  مزند. اين ترفند برام اننسا ِ عقب انگامنه می
صز ت  مز ت به بز  و سپس ماهات غارمزلدم که به تا يخ مرقی نسبت  ا ه می

 مز  و به اين ترتابت غر  ا  هرة جاء گزهرم خاصِ واقعات مرقی ا ائه می
 (.92: 4037)سر ا ت مز   تقصارات مبرا می

اما گفنران اصلی  اسنان   واقع پا گفنرانی است که    مقابله با گفنران  
مناسانه تزلاد مده است. هدف اين گفنران ا ائة تصزيرم غارانسانی و منیط ا   مرق

   عرصة  (.Buruma, 2005: 5)اند  سناا ناماده غر  است و آن  ا گفنران غر 
 -Al)« مناسی معكز  مرق»مناسانه با  و پا گفنران  انیت    تقابل با گفنران مرقجه

Azm, 2000: 10 ) هايی که با يكديگر  ا ندت  مزاجهام که با وجز  تفاوت« سناا غر »و
ها صز ت گرفنه است و کنز اجنراعی يكسانی  هام ايدئزلزژيک يكسانی ا  آن قرائت

 اند.   ا منجر مده
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اسنان که مربزط به فرجا  کا  آقاجزلزستت چهر  مر  اينالاايی و برش پايانی  
سناا  اسنان است:  کشد که مبنام گفنران غر  تصزير می ام به گزنه پايان کا  او  ا به

ها برام ترامايز حلقه  باند که بچه  نگی  ا می  لز  اهی با ا  استت جاپ مامی
بانند  ها می اند. بعد بچه خانة کدخدا  فنهاند. چند ژاندا   ا  جاپ پاا ه مده و به    ه

اند. مر ها ا  او  و  و  و ژاندا   او  ا نگه  امنه  هام آقاجزلز  سنبند   ه که به  ست
کشد و با نگاهز به جاب  آيدت  ست به سر  لز می ها می طرف بچه گر اندند. او به می

 ا   و     آن  ا برمی فهرد که بايد عكس  ا بر ا  ت کند.  لز می پارهنز اما ه می
کند.    اين آخرين لیظات که او هرچنان    تقابل با مر   بند  استت  اش پنهان می يقه

 ها هرچنان با او  وست هسنند و به فكرِ کرک کر ن به اويند.  فقط بچه
ها  ها  ست ژاندا   سرگروهبان با  و تا ژاندا    يگر ا  خانه   آمدندت بسنة اسبا 

مد نگاه کنندت نگاهشان  وم سبالز  هام سرگروهبان نری به چشم ها بز . بچه
کنه هر مد کی  و ا   سگ هرجا بساطز  و علم می ننه»ماند. به کدخدا گفت:  می

خنديدت  سنز باال  فت و  بعد با خشم برگشت طرف آقاجزلز که می«. بره بان می
 (. 14: 4031قزايیت ها  ا بسنندت    تا يكی صدام سالی  ا منادند )ت ها چشم بچه

ذا يم  تزنادت ما نری مرا نری)»کنند  ها به بر ن آقاجزلز اعنراض می هرچند بچه
برند.  و نفر ا  اهالی بند  بعد ا   فنن جاپت  ت آقاجزلز  ا سزا  بر جاپ می«(ببرينز

ت مار احسن «اين  يگه کی بز ؟»خدا گفت:  کنند: کد   با   آقاجزلز چنان اظها نظر می
 (. 14)هرانت « جزنز  عجابی بز .» گفت:

مثابة اباا م برام با پس گرفنن حقزق  ها به سناا هرچند برام مرقی گفنران غر 
خز  بز ت آنچه نشان  ا ن غر     جايگاه سزژ  قد ت با کنز تجاو ت سنم و فسا  
   پی  امتت چاام جا تشديد گسست ماان مرق و غر  و تثبات باز ا  پازِ 

بلیِ مرق ت غر  نبز . با اين حالت آ ام مخنلفی   با   تزلاد چنان گفنرانی  وتايیِ تقا
عنزان  ومی  ا  گفنرانِ وا ونه به (101 :1980)   جزامع مرقی وجز   امت. فزکز 

کر  و آن  ا آغا م برام مروع به سخن گفنن ا  جانب خزيز  برام مقاومت يا  می
مناسانهت نگران تزلاد گفنرانِ    گفنران مرق انست؛ اما سعاد هنگا  اظها نظر   با  می

 سناام بز :  معكزسی هرچزن غر 
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سناام ناست.  مناسیت غر  امادوا   به خزانندگان نشان  ا ه بامم که جزا  مرق
هاچ مرقیِ سابقی ا  اين فكر تسلی نخزاهد يافت که ا  آنجا که خز ِ او مرقی 

هام ساخنة ذهن خزيز  ا  بیهام جديد يا غر تزاند مرقی بز ه استت حال می
 (. 074ت  019: 4094مز   مطالعه و بر سی قرا   هد )سعادت 

سناات  هام نرايز چهر  غر  و غربی    گفنران غر  ترين مؤلفه يكی ا  مهم
ترتاب    جايگاه  ها  ا به  ابطة حامل قد ت ماان مر  غربی و  ن مرقی است که آن

ين مغلی که آقاجزلز    بند  لنگه به آن  وم  هد. آخر سزژه ت ابژ  قد ت قرا  می
آو  ت عكاسی است. عكس انداخنن ا   ينب    عكاسی بند  تزسط آقاجزلز  می

کند. او برام اين مغل جديد که  هام ذهنی کا  جديدش  ا برام او ايجا  می  مانه
 ها به جاهام  يگر هايی بدون پزمز ا   ينب و فروخنن و فرسنا ن آن انداخنن عكس

اسنفا ه ا  اوت  استت بايد با  ينب ا  واج کند. آقاجزلز با ابژه قرا   ا ن  ينب و سزء
کند.   واقع او با ا  واج با  ينب و مروع مغل جديدشت  وضع مالی خزبی پادا می

مز  و  ينبت ابژ  قد ت. اين   هد که    آنت سزژ  قد ت می ام  ا مكل می  ابطه
 هد؛ اما اين  لاايی و نزع نگاه او به  ن ايرانی  ا نشان میاِعرال قد ت مر  اينا   ابطه

خبر   و  که ابژه ا  مز   اسنفا ه قرا  گرفنن خز ش بی اِعرال قد ت تا جايی پاز می
مز  که آقاجزلز  ا   ا  او برام کسب   آمد اسنفا ه  است.  ينب وقنی منزجه می

مز . سكزت  قاجزلز جدا میگر   و ا  آ کندت به خانة پد ش )مار احسن( برمی می
 هند  تقابل ماان  نان بند  و مر ان بند  است؛  مار احسن    برابر اين اتفاقت نشان

مزند. )هرچند سكزت   هد  نان حنی ا  جانب پد انشان حرايت نری  يرا نشان می
مسائل عرفی و آبرو ا م بامدت به  سبب مار احسن با تزجه به بافت جزامع سننیت به

واسطة هران سكزتِ نامی ا  نزع  ابطة  نان بند  با  اين تقابل وجز   ا  !( بههر حال 
 و  و  مر ان بند  است که آقاجزلز اين با  )بعد ا  طالق  ينب( سراغ  خنر کدخدا می

گارند   هد.   واقع  و  نی که    تقابل با آقاجزلز قرا  می با  کا  قبلز  ا ا امه می
مزند؛ هم    مزاجهه با آقاجزلز و هم     با  ابژه واقع می) ينب و  خنر کدخدا(ت  و 

بانام که حداقل يک طرف آن  وگزيی نری مزاجهه با پد انشان. اينكه     اسنان گفت
 نان بامند و پس ا  آن سكزت مار احسن و کدخدا    برابر ابژه واقع مدن 
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عقاد   که به خنرانشانت نشان ا  نزعِ برساخت اجنراعی هزيت جنسی  نان  ا   
ت نها هام قد ترند پد ساال  مانند خانزا هت  ولتت آمز ش و قانزن گفنران 0اسپازاک

 (. 443: 4092)مز تزنت کنند  مند می اين هزيت جنسانی  ا تقزيت و قاعده
سناا گفنران اصلی  اسنان است؛ اما     ناات گفنران غر  جايره    اسنان بلند 

ت «آقاجزلز»منفاوت است.     اسنان « آقاجزلز»با  اينجا کنشگرم مر      مقايسه
تزاند بر سزژگیِ غربی غلبه کند؛    نهايت قد تی ا  جنس قد ت حاکم )فرا ست( می

مز .  ت آگاهی تز   مر   سبب چرخز جايگاه قد ت میجايرهاما     اسنان بلند 
ند و با باشنر کر  ها  ا جلب می  و  باشنر تزجه خا جی به خاا ايران  و  مناطق نفت

ها    جنز  ايرانت بساا م ا  مر مان اين ناحاه که  ندگی  مدن حضز  خا جی
نشانی  امنندت به خدمت مرکت نفت   آمدند. تقابل  ندگی کا مندان   وسنايی و کزچ

خا جی مرکت نفت که ا  هر گزنه  فاهی برخز  ا  بز ندت با کا گران بزمی که    
ها  کر ند و حنی مجبز  به تهاة آذوقة خا جی ندگی میبدترين وضعات مركن کا  و  

هام اصلی ا باات  اسنانیِ خطة جنز  است. پرويا مسجدم  مايه بز ندت يكی ا    ون
(  ندگی 4013) جايرههايی ا  عرر خز   ا    آبا ان گذ اندهت     اسنان بلند  که سال

کشد که يک  و   ر میتصزي ام    جنز  ايران )خا ک(  ا به ساکنان غرگان جايره
آالت عجاب و غريبشان ا  خزا   صبح با صدام هااهزم کا گران غاربزمی و مامان

 ناا آمده و سالاان   ا م    آن  ندگی  مزند و خز   ا    مكانی که    آن به بادا  می
تصزير  جايره اسنان (. 1: 4013)مسجدمت بانند  پناه می ت تنها و غريب و بیاند  کر ه

ها به  اند و با آن حاماه  انده مده  هد که به  ا به مخاطبان نشان می  مغلزبی اکثريت
بدترين مكل مركن  فنا  مده است و با آنكه هران مر مان فقار ساکنان اصلی 

ها که  ها  ا ندا ند و آن گزنه اظها نظر و اعنراضی    برابر ا وپايی  حق هاچ اندت جايره
 مزند.  قزبت وهرناکی  چا  میگشايندت به ع لب به اعنراض می

نا  ناجی است که جا فضام میدو  جاير   ا گاه و   وايت پسر جزانی به جايره
مناسد. مكل و ماز   ندگی مر مان جايره با  میل سكزننزت جايی و کسی  ا نری

و و  ناروهام اکنشاف نفت و آو  ن کا گران ا  ساير مهرهام جنزبی به جايره 
ند. مشكل اصلی ناجی و  يگر مر   جايره    مزاجهه با اين تغاارت ک با ه تغاار می يک
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ها    هراهنگ کر ن خز  با وضعات جديد  ناآگاهی ا  وضعات جديد و ناتزانی آن
واسطة مغلز )کا گر آمپاخانة مرکت نفت است( باشنر ا   است. حنی ناجی که به

ها تصز   استت تا مدت يگر بزماان جايره با کا گران و مسئزالن مرکت    ا تباط 
اند تا جايره  ا  کند که کا گران مرکت با  ؤسام خا جی خز  هردست مده می

نا  خلف  طز  اتفاقی با يكی ا  کا گران به تصرف و بزماان آن  ا بارون کنند؛ تا اينكه به
مز  که خلف ناا مانند خز  اوت   ون هارا میِ ايجا مده تزسط  آمنا و منزجه می

 ام  ا  .  مده تعاان  ز ا پازت نق« يگرم»
انگا م   وگانه»با بزماان جايرهت بر مبنام نزعی  جايرهها     اسنان   فنا  غربی

ام  يرساخت گفنران  يگرم  انگا م کلاشه مكل گرفنه است. اين  وگانه 1«ام کلاشه
مده که  کند: نخست چندين ويژگی    يک تصزيرِ سا ه است و     و مرحله عرل می

سا م است؛  و   مز  که اين کلاشه يا با نرز  ذات )گزهر( افرا  استت جرع میمظهر 
انگا م است  مز  که اين انشقاق يا  وگانه اين کلاشه به  و نارة خز  و بد تقسام می

ها پاز با پادا مدن نفت     خلف بچة آبا ان است و اعنقا   ا   سال(. 92: 4031)هالت 
 گرگزن مد که بزماان آنجا چزن قا   به تطباق  ا ن  ام گزنه آبا انت فضام مهر به

خز  با مرايط جديد نبز ندت مجبز  مدند خز   ا کنا  بكشند؛ اما خلف   عرل 
کند و هران ا  او مخصانی منرايا  کند و عرصه  ا خالی نری ام  يگر  فنا  می گزنه به

ناجی و  يگران  ا کند  سا  . چاام که خلف آن  ا باو   ا   و سعی می ا  ناجی می
کزمد ا  نقشی که برايز  هم منزجه آن سا  ت تالش برام مناده مدن است. او می

خزاهد عرل کند و    اين  اه تا  ا پاز تعاان مدهت فاصله بگار  و آن طز  که می
حدم مزفق است. برخز   خلف با ناجی    چا چز  ايد  قهر   ونی گاندم 

گز با و هام سااسی    گفت ذيرم است که    آن ايدهپ گنجد که مزلِد نزعی انعطاف می
ام ا  عاملات فر م و ساخنا  قديم و جديد و مارنده  هام مسنقرت    قالب آمااه سنت
 (. 044: 4037)مارسپاسیت گارند   نااناامده مكل می و به

نزمنه مده ت اهرات  ا  ت فاصله گرفنن  4013ت که    سال  جايرهآنچه     اسنان 
طلبی  يگرمت  هام قبل و بعد ا  آن است. برترم نران غالب  هة پنجاه و حنی  هها  گف

ها به بزماان و سرانجا  مغلز  مدن بزماان    برابر تجاو  و  ظلم و سنم خا جی
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هام  هة چهل و پنجاه  هام اصلی فضاهام  اسنان ها ا  ويژگی اِعرال خشزنت خا جی
مز . ا   تر می به واقعات نا يک«  يگرم»و « بزمی»هت چهر  جايراست؛ اما     اسنان 

مزيم که مر مان جايره ت که  گزهام ماان ناجی و  يگر اهالی جايره منزجه میو گفت
گارم بز ه ت به اخناا  و مال  ها به جايرهت ماهی مان پاز ا  و و  خا جی مغل اصلی

خدا  مرکت نفت اند به اسن خز مان و به اماد کسب   آمد و  فاه باشنر تصرام گرفنه
ها و    باايند و ا  طرف  يگر چزن  انز و مها ت ال   برام کا  با  سنگاه

ها  ا ه  تر به آن تر و نا ل لیاظ فاايكی سخت هام به آالت مرکت  ا ندا ندت مغل مامان
پاز  سناام  اسنان به مزا ات گفنران غر  مايهت نقد تز   مر    ا به مز  و اين   ون می
هام غالمیسان ساعدم  ان  ويكر مت تا پاز ا  اينت فقط     اسنانبر . چن می

 مز .  مشاهده می
 و که ا  مسئزالن مرکت استت     صفیات آغا ين  اسنانت با اما   مر  سر 

و    ( 41: 4013)مسجدمت کنند  خزاهد    مرکت کا  کندت اسنخدا  نری يا گا   ا که می
اند. اما عرلكر   گا   ا    جايره  ندانی کر همزيم که يا  اواسط  اسنان منزجه می

فضام کلی  اسنان    خدمت اقلات بزماان است. مأمز ان اکنشاف و اسنخراج نفت 
 و  تأساسات و ساخنران هام خز   به اند و  و  بخز وساعی ا  جايره  ا امغال کر ه

ران  و ها  هند تا جايی که مر   جايره نگران اين هسنند که مبا ا ه  ا گسنرش می
 و و  ها  ا ا   ا گاه خز  بارون کنند. ا  جرعات اين مأمز انت فقط مر  سر  آن

هام  گزها و کنزو هم حضز م کزتاه. ترا  گفت سرکا گر     اسنان حضز   ا ندت آن
 اسنان ا آنِ بزماان و کا گران غاربزمی است که هدف واحدم  ا  نبال می کنند: 

واسطة اين حضز ت  اند و به ی که    خاکشان ساکن مدههاي گرفنن حق خز  ا  خا جی
مزند مانع خرا   ثروت  يا م نصابشان مده است.    پايان  اسنانت بزماان مزفق می

 لاال نگران آن بز ند.  لاال مزند؛ چاام که ا  ابندام  اسنانت ناجی و ا ِ مدن خانة ا ِ
« سااسنبز»تزان     اسنان  اما اوج تقابل و تضا  ماان  و گروه مرق و غر   ا می

   مهرسنان خز مزجت ا  نزيسندگان  4002 يد. میرد ضا صفد م منزلد سال 
ها    خاک ايران و تبعات آن برام مر    جنز  است که    آثا ش به حضز  خا جی

مننشر  سااسنبز اسنانی با نا   ت ا  اين نزيسنده مجرزعه4013پر ا  .    سال  ايران می
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ها  ها حضز  خا جی ة هشت  اسنان کزتاه بز . نزيسنده    اين  اسنانمد که مجرزع
 هد و اينكه     مناطق جنزبی ايران برام بهره بر ن ا  نفت  ا مز   تزجه قرا  می

تنها  سا م و به حاماه  اندنِ مر مان بزمی مناطق جنز ت نه ها با  يگرم چگزنه آن
ان  ا مز   ظلمت اسنثرا  و تجاو  قرا  ثروت آن مناطق  ا غا ت کر ندت بلكه مر مانش

 نا   ا  .« سااسنبز» ا ند. نخسنان  اسنان اين مجرزعهت 
اند و هر کا م که  ها    جنز  مسنقر مده مز  که فرنگی  اسنان ا  آنجا آغا  می

 هند. چند نفر ا   هام اهالیت انجا  می ها و هجز  به خانه  لشان بخزاهدت تجاو  به  ن
 وند سراغ برا  مزهرِ  ن که  ها می ن  نبال  نی ا  اهالی کپرآبا  است. آنها چشرشا آن

عهده  ا   و  هايز  ا به نامز اَلسِنز است و پس ا  مرگ مزهر  نت سرپرسنی او و بچه
ها جزا      خزاهند که برايشان آمپام کند. السنز به آن گزيند که  نی می به السنز می

هزا  ها که چها  نفر هسنند و هرگی مستت بی گی هد. چند مب بعدت هران فرن می
 وند سراغ آن  ن. السنز برام  فاع ا   ن    مقابل  مزند و می وا   کپرآبا  می

ها    اين   گارم مجروح و     مز  و يكی ا  فرنگی ها   گار می هات با آن فرنگی
رو  و جايی خز  کنند که ب مز . اطرافاانِ السنز او  ا نصایت می بارا سنان بسنرم می

اينجاست و جايی  اش گزيد که خانه و  ندگی پذير  و می  ا پنهان کند؛ اما او نری
پرسند و چزن کسی   و . هران مبِ حا ثه    کالننرم ا  السنز چند سؤال می نری

 سد و کا گران    ساخنرانی  کنند. صبح فرامی هنز  ا  او مكاينی نكر هت  هايز می
خزاهد آتز   ست  السنز هم پام بشكة قار ايسنا ه است و می مزند. مشغزل کا  می

هاست. السنز مشغزل کا  است  هام فرنگی کند. کا  السنز قار   ست کر ن برام خانه
 وند. السنز و  ها می مزند و به اتاق مهند  که سه نفر فرنگی ا  سزا م پاا ه می

کنند و السنز مر   است که   وسنانزت خالزمنز و اکزسااهت وقزع اتفاقی  ا احسا  می
آيند و  کند و بعد چند فرنگی جلز می ها صدايز می براند يا فرا  کند که يكی ا  پاسبان

برند و  ست و پام او  ا   ندت می غل می کشان تا کنا  بشكة قار که غل السنز  ا کشان
اه سعی پاچند. اکزسا ها می بندند و سر  يگر طنا   ا چند با   و  بشكه با طنا  می

ها و  ها نجات  هد و با آن کند با کرک خالزمنز و ناخدات السنز  ا ا   ست فرنگی می
مز  خز ش  ا به السنز برساند و بند پام  مز ت سرانجا  مزفق می ها   گار می پاسبان
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ها اکزسااه  ا به سانة   سند.  و نفر ا  آن ها  وبا ه سر می او  ا با چاقز ببر  که فرنگی
اندا   و او  ا  نبال خز ش  ها بندم به گر ن السنز می چسبانند و يكی ا  آن  يزا  می

 و  که به السنز کرک  کند و می ها فرا  می کشاند. اکزسااه  وبا ه ا   ست فرنگی می
 يا  و صدام  ها سطل پر ا  قار  ا  وم سر السنز می کند که ناگهان يكی ا  فرنگی
 وند و السنز هراسان و  ها می پاچد. فرنگی و مادان می ها فريا  السنز تزم اتاق و ايزان

 آيد.  و  و  يگر کركی ا  کسی برنری   ه به هر سز می وحشت
مده   با   حضز   هام نزمنه ت مانند بساا م ا   اسنان«سااسنبز»میز يت  اسنان 

هت ام    ج گزنه باگانگان    خاک ايرانت تجاو  به  ن    ا امة تجاو  به  مان و به
هام بزمی هرچزن السنزت  تیكام و تباان سلطه است.     اسنانت کنز مخصات
 هد مر مان بزمی    برابر  اکزسااهت ناخدا و  يگران قابل تزجه است که نشان می

و به هر مكل مركن اعنراض خز   ا سر   تجاو  به خاکشان هرگا سكزت نكر ه
مز ؛  يرا نها  قد ت  ها مناده نری غربیها    برابر صدام برترِ  اند؛ اما صدام آن  ا ه

هاست و     منطقه که پاسگاه استت    مبكة  وابط قد تت    ا تباط با غربی
ها با مر   بزمی برخاسنه ا   هاست.  فنا  خا جی کا کر ش    جهت تأمان منافع آن

هام غر   ا  فرضی ذهنی است که غر ت فرهنگ و اهداف غر  و ترا  وابسنه پاز
 هد تا   واقع به با تعريف و تباان هزينی  هام آن قرا  می ابل با مرق و ويژگی   تق

کند که خز   ام ا   وابط قد ت  ا ايجا  می مسنقلت هرگزن و برتر بپر ا  . غر  مبكه
 اند تا برام تأمان منافع خزيز ا    وم خز   ا جايا می    صد  آن است و ا هران

  کشی کند.  يگر اجاام مبكه بهره
ها    ايران برام اکنشاف و  مسنندات تا يخی مربزط به  و   حضز  ا وپايی

هايی است  اسنخراج نفت که بعدها    آثا   اسنانی نرز  يافتت سراسر صینة خشزنت
کشی ا  کا گران ايرانیت ثروت اين  ها با بهره اند. آن ها بر ايراناان  وا  امنه که ا وپايی

اين  اهت ا  هاچ سنری بر کا گران و بزماان مناطق جنزبی  مر مان  ا غا ت کر ند و   
غر  نه »کند:  چنان نقل می 7ا  قزل سامزئل هاننانگنن 1  يغ نكر ند.  ابرت يانگ

اش    اِعرال خشزنتِ  سبب برترم ها و مذهبزت بلكه به ها و ا  ش سبب برترم ايده به
برندت اما  ب اين واقعات  ا ا يا  میها اغل يافنه بر  ناا غلبه کر  و هرچند غربی سا مان
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السنز که برام نجات (. 00: 4094)يانگت  «کنند ها هرگا آن  ا فرامزش نری غارغربی
 ندت به  می  هرسرِ برا  ش ا  تعرض يک خا جیت به آن خا جیِ منجاو  صدمه

مز . صفد م  و گروهِ بزماان و ا وپاياان  ا     ترين مكل مركن مجا ات می وحشاانه
تصزير کشادن ناتزانی بزماان    برابر ظلم و اسنثرا    هد و با به مقابل هم قرا  می

تزاند حنی    خاک خزيز سخن بگزيد.   هد که فرو ست نری هات نشان می خا جی
ها غر  تالش کر ه تا با ايجا   هام  وتايی است که سال سبب تقابل اين ناتزانی به

تزان   ا می« سااسنبز»د سطر پايانی  اسنان هات سلطة خز   ا تباان کند. چن آن
با ترين نرز  ا  تقابل ماان مرق و غر   انست؛ آنجا که السنز ا   ست  خشزنت

 کند:  ها سطل قار  ا بر سر او وا ونه می گريا ؛ اما يكی ا  آن ها می فرنگی
ند ا ها    فنه اش کر ه است. کاسة سرش  ا آتز   ه است. فرنگی قارِ  اغ  يزانه 

کس مثل او   گار ش. هاچ چرخد. کسی نری کشد و می و السنز هرچنان  و ه می
هام  و اکزسااه با  ست« آ !» نند:  ناستت يک گلزلة آتز است. هره فريا  می

 (. 43: 4032)صفد مت خالی ماان مادان ايسنا ه است 

ر گزنه  اه  ا بر ه« سااسنبز»میز  تقابلی ماان  و گروه مرق و غر      اسنان  
 بند .  وگز يا آمنی ماان  و گروه می آماخنگیت گفت

 . پرداختن به سوژة غرب 3

مثابة سزژه که فاعلاتِ غر   ا    مقا  منجاو م فاسد نشان     تزضاح نرز  غر  به
هام  کر ت به گفنران  ا  که بر مرق    جايگاه ابژ  قد ت اِعرال قد ت می می

« سااسنبز»پر اخنام.  اسنان « سااسنبز»و  جايرهت «زآقاجزل»سنااِ هر سه  اسنان  غر 
سناا نزمنه مده است که  ابطة تقابلیِ  هم گفنران غر  آن  فقط بر مبنام يک گفنرانت

ت  و جايرهو « آقاجزلز»کند. اما     و  اسنان  يگرت  مرق ت غر   ا با تزلاد می
گفنرانی  يگر که مكافی  سناا و مزا ات هم وجز   ا  : گفنرانِ غر  گفنران اصلی به
ها ايجا  کر ه است. اين گفنران  و  بر مبنام  وگانة مرق  سناا  اسنان    گفنرانِ غر 

ت غر  بنا نشده است؛ بلكه سعی    خروج ا  اين  وگانه و مكسنن آن و حرکت 
سرت گفنران پسااسنعرا م  ا  .    اين گفنرانت غر     جايگاه سزژ  قد ت  به
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گار  و  ابطة  عنزان سزژه مز   بیثت تزجه و نقد قرا  می ؛ بلكه فقط بهمز  ظاهر نری
 تزان    هارا می قد ت منصز  مد.  آن با مرق  ا نری

تزان تشخاص  ا . يكی ا  اين  مزا ات هم می ت  و گفنران  ا به«آقاجزلز»   
 وابط ماان  سناا است که بر پاية ها که پاز ا  اين به آن پر اخنامت گفنران غر  گفنران

آقاجزلز و مر   بند  )مر ها به سرکر گی مار احسنت  خنر مار احسن و  خنر 
يابد و اين  وابط بر اسا  تضا  و تقابل     فنا ها و عرلكر ها  کدخدا( تكزين می

ست )غر ( و سزم  يگر آن  گار . يک سزم اين  وابط مر م اينالاايی ا مكل می
خصزص     گار  )به ام مكل می گزنه و اين  وابط بهمر مان بند  لنگه )مرق( هسنند 

ها( که    طی  وايتِ ماان اين  و گروه )آقاجزلز و مر  (ت آقاجزلز سزژ   مزاجهه با  ن
ها آقاجزلز  ا  مز  و مر مان بزمی بند ت ابژه.    پايان  اسنانت ژاندا   قد ت واقع می

کنند؛  ها  سنگار می سزم آ   هام غاراخالقی به آن علت تهاه و فرسنا ن عكس به
گزنه نرايزِ غر     برابر  مز . اين   واقع آقاجزلز مغلز  و خز  تبديل به ابژه می

گنجد؛ نرايشی که    آن  سناا )اکسادننالاسنی( می مرق    چا چز  گفنران غر 
آقاجزلز ا  طريق اسنفا ه ا  منابع طباعی و ناروم کا  مرق فقط به فكر کسب   آمد و 

لیاظ  کند و به اسنفا ه می ها سزء ها اِعرال قد ت و ا  آن ادن به منفعت استت بر  ن س
 اخالقی )طبق تعا يف عرفی     ندگی سننی مر   مرق( فاسد است. 

هام  ها به تفاوت ها و آقاجزلز خا ج ا  اين گفنران قرا   ا  . آن اما  ابطة ماان بچه 
گار ؛  ها مكل نری اانشان بر مبنام  يگرسانیهم کا م ندا ند و  وابط و برخز  هام م

هتا بته  بتانی کته      ها مطرح ناست. او برام بچته  حنی تفاوت  بان هم     ابطة ماان آن
هتا    ترتا     فهرتد. بچته   ها  ا نری خزاند. او هم  بان بچه فهرند )اينالاايی( آوا  می نری

کنند.  ها  سنگارش می  وايتت  وست و حامی آقاجزلز هسنند؛ حنی هنگامی که ژاندا  
ها و آقاجزلز  ا که    ترا   اسنان منستجم و بتر مبنتام ثابتتِ  وستنی        ابطة ماان بچه

کنتد کته    سناا برقرا  می تزان    گفنران  يگرم  يد که برمی با گفنران غر  استت می
ام  گاترم  ابطته    لال مكسنن تقابل  وتايی غربی ت مرقی ) يگرم ت خز م( و مكل   به

هتايی ا  گفنرتان پسااستنعرا م  ا    آن     هام  بانیت ملی و غارهت گترايز  فاوتو ام ت
نا يتک استت. بابتا     9بابا  هزمی م 3تزان  يد. طرح کلی اين گفنران به ايد  هابريدينه می
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تتزان   گار ت متی  ها مكل می هايی که بر مبنام تفاوت معنقد است برام پايان  ا ن به نااع
آماتا بته آنت بته     عة اسنعرا   ه يا برعكس واکنزِ خشتزنت جام واکنز انفعالی جام به

هايی برام   آماخنگی فرهنگی  و گروه انديشاد و ا  منظرم منفاوت بته متاجرا     وش
انديشتدت ا  اصتطالح    (. بابتا بترام تزضتاح آنچته متی     Bhabha, 1994: 112نگريست )

گار ت آن  ا  ناسی میم کند. او اين واژه  ا ا  حز    يست اسنفا ه می« 44پازندخز  گی»
 Rahaman, 2010: 3کند )  هد و برام نرز هام فرهنگی    ا باات اسنفا ه می بسط می

- 4 .) 
کنتدت ا    ام که ا  آن متی  و اسنفا ه« پازندخز  گی»بابا برام تزضاح اصطالح   هزمی

یِ کند که فرهنگ مل گار . او تأکاد می بهره می 44«فضام سز »اصطالحِ  يگرم با عنزان 
تزانتد   يتک ملتت هرگتا نرتی      هرگن ناا مند با تعريف است. بابا معنقد است فرهنتگ 

هتا  ا   تزاند آن هام اقلات است و نری هرگن بامد؛  يرا میل تالقی و با خز   فرهنگ
يافنتة پتس ا  عصتر     ا  خز  حذف کنتد. ايتن مزضتزع    متز   کشتز هام استنقالل      

 و م مستنعرره بتز هت نتاگاير ا      اسنعرا گرم ناا صا ق است؛ فرهنتگ کشتز م کته   
طتز  فرهنتگ استنعراگر ناتا ا  فرهنتگ        تعامل با فرهنگ استنعرا گر استت و هرتان   

 اندت    واقع نه  پذير . آنچه مسنعرره فرهنگ ملیِ با يافنة خز  می اسنعرا   ه تأثار می
آن  آن فرهنگ پاشان خز  و نه فرهنگ اسنعرا گر ناست؛ بلكه مزقعانی است که بابا ا 

 (.Wagenbaur, 2000: 110 - 115بر  ) نا  می« فضام سز »با عنزان 

گار . مزاجهة   انی او مكل می واسطة مغل تاکسی ها به آمنايی آقاجزلز با بچه
ها با آقاجزلزت منفاوت با مزاجهة  يگران است و    ابندا نزعی مافنگی به  بچه

 سد. اين نزع نگاه  نظر می با او به مزجز م نامناخنه و عالقه برام مناخت او و ا تباط
 مز :  ها منجر می ام  وسنانه بان آقاجزلز و بچه خالی  و  به  ابطه

کر  و برامان آوا   ها  ا سزا  می آقام جزلاز هر وقت مسافر ندامتت بچه
گرفتت گرچه بی هاچ حرفی او و  پرساد و  امت يا  می خزاند.  بانشان  ا می می
فهرادند. آوا هامان  ا خز  يا  نگرفنه بز  و باشنر   ا می ها  بان هرديگر بچه

ها ا ا  خزاند يا نه. بعضی فهرادند خز  می ها نری خزاند. بچه اينالاايی می
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: 4031خزاند )تقزايیت  جنباندندت يعنی خز  می آو  ند و چندتايی سر می   می
02 .) 

بانند و او ناا      ت نریها ا  ابندا آقاجزلز  ا    جايگاه فاعلات سزژ  قد بچه 
ها به غر   کند. نزع نگاه بچه ام بر مبنام قد ت ايجا  نری ها هرگا  ابطه ا تباط با بچه

ها مؤثر است و يا آو   بانندت    تعاان  ابطة آن که آن  ا    پازندم ذاتی با قد ت نری
 نظر  و  يک واقعات فرهنگی  ا هرگا نبايد ا»گفت:  هشدا  ا وا   سعاد است که می

 امت و آن اين است که من مخصاً    امر مرقی مدن يا مرقی بز ن خزيز 
  (.14: 4094)« ا  مشا کت  امنه

ها بز ند. او  گذ اندت بچه اش  ا می ها اوقات باكا م تنها  وسنانِ آقاجزلز که با آن
خزاسنند  یجز م که بز ت م ها او  ا هران بچه»ها برقرا  کر ه بز .  پازند نا يكی با بچه

  ند و  ها قبزلز ندامنندت به او تهرت می سا گیِ بچه ترها به بامد و براند. با گ
  بسنند و هره ها هر با  سر کا  آيند  او مرط می مدند. بچه آخرسر هم تسلارز می

جز م که بز   ها او  ا هران اينكه بچه(. 00: 4031)تقزايیت «   ند چاا  ا حد  می
هام خز مان با آقاجزلز تزجه  ها به تفاوت اين است که آنخزاسنندت گزيام  می

ها مكل نگرفنه  ها با آقاجزلز بر مبنام تزجه و تررکا بر تفاوت کر ند و  ابطة آن نری
 بز ؛   ست برعكسِ  ابطة او با  يگر اهالی بند . 

سناا  اسنان که بر مبنام  ابطة  ناات    کنا  گفنران غر  جايره    اسنان بلند 
گار ت با  قابلی ماان  ؤسام خا جی مرکت نفت و کا گران بزمی مرکت مكل میت

هام آنت خروج ا   وتايیِ خز  ت  يگرم     ابطة  گفنران  يگرم مزاجهام که ا  مؤلفه
ماان ناجی و خلفت تالش برام آگاهی ا  وضعات تزسط تز   مر   و کنشگرم آنان 

ا گا  و آتز   ن کشنی تزسط سلرانت است.  اسنانت فا غ ا  تصزيرهام با  امت ي
برا   يا گا ت برام گرفنن اننقا  برا  ش و صیبت ا  نا يده گرفنه مدن حقزق 

نبز ن امكانات ال   و ايرنی که  سبب ها    حان کا  به کا گران و مجروح مدن آن
ها به آنجا نشان  هرگی وضعات تلخ  ندگی مر   جايره  ا پس ا  و و  خا جی

سناا که به  کند ا  عرل کر ن به نفع گفنران غر  هام  يرين سعی می اليه  هدت    می
 ندت فاصله بگار  و نشان  هد که عامل اصلی  نج  تقابل و تضا  مرق و غر   امن می
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ت بلكه هرا  ا  آن و سناا با آن است. ناجی    ابندام « يگرم»مر   جايره نه حضز  
ها  ا  ها هرا   امت و آن پندامتت ا  آن می«  يگرم» اسنانت کا گران غاربزمی  ا 

خزاهند او  ا ا   ا گاهز بارون کنند؛ اما پس ا    انست که می هردست باگانگانی می
ها تزانست هم حق خز   ا ا  کا     آمپاخانة مرکت بگار ت هم به  تعامل با آن

 فاع ا  خانة لاال     مزقعات و جايگاه خزيز آگاه مز  و هم به يا م  يگرانت به ا ِ
هاست ت با کا گران  خز  کرک کند. تعامل ماان مر مان جايره ت که ناجی نرزنة آگاه آن

ها هسنند ت مركن بز     سطح  ابطة ماان  غاربزمی ت که خلف و ابراهام نرايند  آن
مر   بزمی جايره و مأمز ان خا جی اکنشاف و اسنخراج نفت هم صز ت بگار  و 

 و طرفِ اين مزاجهه ايجا  کند. آنچه بزماان جايره  ا  چا  فضام  يگرم برام هر 
کندت صِرف تغاارات ناگهانی  ها می مگفنی و هرا  و وا ا  به واکنز    مقابل خا جی

ها ناست؛ بلكه اين است که هاچ  واسطة حضز  خا جی ايجا مده    سر مانشان به
ها مده و ثروت فراوانی  گزنینقشی    اين تغاارات ندا ند و ا  نفنی که منشأ اين  گر

ناچا  خز   ا خا ج ا  نظا ِ  برند؛ پس به ام نری  ا نصاب  يگران کر هت سز  و بهره
بانند و برام تباان جايگاه خز ت يا به مقابله و سناا با  مده    خاکشان می جديدِ پاا ه

  هسنند تا پر ا ند يا به فكر ترک جايره و يافنن پايگاهی  يگر برام خز اين نظا  می
 مان کنند.  آن  ا جايگاين جايره

  . نتیاله4
ها    ايرانت    ا باات  اسنانی خطة جنز   يكی ا  نرز هام مهم حضز  خا جی

هام  ها و بزمی است که تیت تأثار جريان اکنشاف نفت و  فنا هام تقابلی غربی
 اسنانی که با خاا مكل گرفنه است. با تیلال گفنران غالب آثا   جنز     مناطق نفت

خاا  منفعت بر ن ا  مناطق نفت سبب ها    جنز  ايران به میز يت حضز  خا جی
ترين پاامدهام فرهنگیِ  مک يكی ا  مهم  سام که بی اندت به اين نناجه می نزمنه مده

هام ايرانی نرز  پادا کر هت  اکنشاف و اسنخراج نفت    جنز  ايران که     اسنان
سناا بز ه که  اهِ  غر     قالب نزمنن بر مبنام گفنران غر تشديد تقابلِ مرق و 

گز ماان اين  و گروه  ا باز ا  پاز  مزا  کر ه است. با وجز  اينت نزعی نگاه و گفت
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مز .     نزيسان مكنب جنز  تشخاص  ا ه می  يگر به مسئلة غر     آثا   اسنان
مكنب جنز  نشان  ا يم که  پژوهز حاضرت با تیلال گفنران سه اثر  اسنانیِ ا باات

سناا    مقطعی تا يخی     ام ا  نرز  با   غلبة گفنران غر  نرزنه« سااسنبز» اسنان 
سناات  ت    کنا  گفنران غالب غر جايرهو « آقاجزلز»ايران است و     و  اسنان 

تزان تشخاص  ا  که نگاهی نه تقابلیت بلكه تعاملی به سزژ   گفنران  يگرم  ا می
سزم گفنران پسااسنعرا م و ايجا  فضام سزمی فا غ ا    ا   که  هاافنی بهغر  
  هد. هام مرق و غر   ا نزيد می تفاوت
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